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Datum:  
Tid:  

2017-12-06 
18.30 

Plats:  Furumossen 
Närvarande: Sara Hellberg 

Eva Norell 

Evelina Andersson 

Magnus Svensson  
  

 

1  Mötet öppnas 

   

2  Föregående mötesprotokoll 

Föregående protokoll genomgicks och lades till handlingarna med 

följande notering: 

- En lampa på appellplanen fungerar ej. Åtgärdas i samband med 

lagning av ladugårdstak och fönsterbyte eftersom någon slags skylift 

behövs.   

    

3  Ekonomisk redogörelse 

Sara redogjorde för aktuellt ekonomiskt läge. 

   

4  Kommande årsmöte 

Beslutades att årsmötet hålls lördagen den 24 februari i Vättlösa 

bygdegård om det är möjligt. 

   

5  Juluppvaktningar 

- Listan över uppvaktningar gicks igenom och uppdaterades. 

   

6  Förberedelse inför nästa styrelsemöte 

  Översyn och dokumentation av listor för bl.a. uppvaktningar av olika 

slag inför årsmötet. 

 

7  Inkomna skrivelser  

   

 A SBK bjuder in alla ordförande i lokalklubbar och distrikt till 

kongressen. Distriktets alla ordförande har beslutat att ingen kommer att 

åka då det inte är ekonomiskt försvarbart. 

   

 B Erbjudande från ”Militärrabatt” om rabatt hos diverse firmor. 

   

 C Information om Svensk Hundungdom. 

   

 D SBK:s 100 års jubileum: 

- Jubileumsapporten. 

- Tips om olika aktiviteter klubben kan genomföra för att uppmärk-   

samma jubileet. 
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8  Övriga frågor och information 

   

 A Medlemsvård: 

Bowling med julbord för aktiva i klubben som genomfördes den 2 

december var mycket lyckat. 

Styrelsen är enig om att det är viktigt att fortsätta med medlemsvår-

dande aktiviteter. 

   

 B Hemsidan: 

Ny hemsida kommer troligen i drift efter nyår. Gert-Inge har ordnad 

med en hemsida till en betydligt mindre kostnad än den gamla. 

   

 C Försäkringsersättning för gräsklipparen som stals vid inbrottet 

 D Trasig takarmatur över fikadisken. 

 E Förslag på alternativ till swish vid fikaförsäljning då varje swish blir en 

bokföringspost. Förslag om att man kan köpa någon slags ”krysskort” 

för ex.vis. 100 kr. 

 F Finns det möjlighet att man kan vara ”stödmedlem” i Götene BK? 

 G Vi har fått kännedom att vildsvin nu uppehåller sig alldeles i närheten 

av oss. Vår underbara appellplan är förutsättningen för vår verksamhet. 

Beslut togs att undersöka hur man bäst skyddar sig och att genomföra 

nödvändiga skyddsåtgärder snarast. 

   

9  Nästa möte 

Nästa möte är hos Sara den 10 januari kl. 18.30. 

Samtliga utskottsledare inbjuds. 

   

10  Budgetmöte 

Budgetmöte den 4 februari kl. 16.00 hos Ann-Louise. 

   

11  Mötet avslutades 

 
 
 
_______________________ _________________________ 
Sara Hellberg Eva Norell 


